Oficina de Premsa

- Nota de premsa L’alcalde ha ofert una recepció prèvia a membres de la delegació
alemanya per agrair-los la seva participació

Concert de l’Orquestra de Ravensburg a Mollet
L’Orquestra Jove de la Província de Ravensburg (Alemanya) ha actuat
aquest dimarts a la tarda al Mercat Vell en una actuació conjunta amb
l’Escola Municipal de Música de Mollet.
El concert s’ha celebrat en el marc de la relació que uneix les dues ciutats.
Mollet està agermanada formalment amb la ciutat italiana de Rivoli, la qual, a la
vegada, també està agermanada amb Ravensburg. Aquest fet lliga les dues
ciutats, Mollet i Ravensburg, en una relació basada en l’àmbit cultural i el treball
per la pau i la cooperació dins el marc europeu.
El concert, que ha constat de dues parts, s’ha emmarcat dins les activitats del
Grup d’Amics i Amigues de Jordi Solé Tura, donat el caràcter europeista del
polític molletà, la seva dedicació a la cultura i la seva gran afició a la música.
Per aquest motiu han assistit la vídua de Solé Tura, Teresa Eulàlia Calzada, i
l’expresident de la Generalitat, Pasqual Maragall, que és membre del Grup.

Recepció a la Casa de la Vila
Una estona abans, a les 5 de la tarda, l’alcalde de Mollet, Josep Monràs,
acompanyat pel regidor coordinador d’Acció Institucional, Antonio Felices, el
regidor d’Agermanaments, Joan Daví, i la regidora d’Arts Escèniques, Mercè
Bertran, han rebut a la Casa de la Vila diferents membres de la delegació
alemanya.
Les persones que han assistit a la recepció han estat Rudolf Hämmerle, regidor
de l’Ajuntament de Ravensburg i cap de la Federació d’orquestres de vent de la
regió; Florian Hubl, gerent de la Federació d’orquestres de vent de la regió i
també gerent de la Jove Orquestra; i Myriam Gompper, gerent de l’Orquestra
Municipal de Ravensburg.
L’alcalde ha agraït la participació en aquest concert i s’ha mostrat satisfet amb
la intensa relació que uneix els dos municipis. “Les voluntats són el que fa
funcionar Europa i espero que aquest concert serveixi per reforçar encara més
la relació d’amistat entre Mollet i Ravensburg”, apuntava Monràs. Una relació
basada sobretot en intercanvis en els àmbits cultural i educatiu. Així, l’alcalde
ha explicat que just la setmana passada Mollet acollia un grup d’estudiants de
Ravensburg que s’han estat a la ciutat durant uns mesos fent pràctiques en
l’àmbit educatiu.

Adjuntem fotografies del concert i la recepció.
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